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FESTA MAJOR DE SANT SEBASTIÀ

EL NUCLI ANTIC MILLORA
A BON RITME: ARA, EL

CARRER DE SANT ISIDRE
Durant aquest mes de gener s’han acabat les obres de modernització
del carrer Sant Isidre. Com ja s’ha anat informant als riudomencs,
aquestes obres formen part del procés de modernització del nucli
antic, mitjançant el qual s’està canviant completament la qualitat
dels serveis d’aquesta important zona de Riudoms.

Substitució de l’enllumenat públic de diferents carrers, millores en
l’enjardinament de les places, reformes integrals en el carrer de
l’Arenal, del Beat i ara de Sant Isidre, substitució de les fonts que
estaven en mal estat i ampliació del nombre de papereres, han
servit per a fer un canvi significatiu en l’aspecte del nucli antic del
poble.

Per aquest 2007 ja s’està treballant en la modernització integral
d’altres carrers. Actualment es disposa del projecte tècnic dels
carrers Nou, de Sant Jaume i de Sant Josep i s’estan iniciant els
tràmits per adjudicar les obres d’un d’aquests carrers.

El nou carrer de Sant Isidre ja connecta amb el carrer de l’Arenal
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Al servei de les persones
A vegades escoltem alguna veu que critica l’acció de govern tot afirmant que practiquem una política de “ciment i
totxos“.

Realment és una acusació poc fonamentada feta des del desconeixement de la gestió municipal o des de l’intent de
mutilar l’abast real de l’obra de govern o, almenys, d’amagar-la als ulls de l’opinió pública, explicant-ne una visió parcial
i reduccionista.

Aquestes acusacions es desautoritzen per elles mateixes quan tothom pot constatar que el nostre govern destina any
rera any, des de sempre, importantíssimes quantitats del pressupost al finançament de la Llar d’infants, de l’Escola de
música, dels centres educatius, de la Llar de jubilats, de la Casa de cultura i la Biblioteca municipal, del Pavelló
d’esports i de les instal·lacions esportives (camps de futbol, piscina, etc.) als serveis socials i a l’atenció a la gent gran
i necessitada, i un llarg etc. d’activitats destinades a promoure els valors humanístics, artístics, educatius, esportius i
solidaris.

Dit en quatre paraules: Invertim en les persones.

També és veritat que si abans no haguéssim construit amb “ciment i totxos” les instal·lacions on s’ofereixen aquests
serveis, ara no podríem donar-los o els donaríem amb una qualitat molt inferior, la qual cosa significaria que les atencions
a les persones serien inexistents o de poca qualitat.

Tots recordem quan l’esport s’havia de practicar sempre a l’intempèrie, quan havíem de fer cua al carrer per la consulta
del metge, quan no hi havia la llar d’infants, quan no teníem la residència per a gent gran, quan les classes de l’escola
de música s’impartien en condicions molt precàries, etc., etc.

Allò eren unes realitats feliçment superades gràcies a molts ingredients, entre els quals el ciment i els totxos. Naturalment
que sí, ciment i totxos que eixopluguen les persones i els donen les condicions adequades per desenvolupar les
activitats formatives, educatives, assistencials, de lleure, esportives, culturals i de tota mena, que configuren una qualitat
de vida perquè permeten exercitar determinades activitats en condicions idònies.

Hem posat els totxos i el ciment al servei de les persones, per fer-los la vida més còmoda, més plena i més conforme
a les expectatives d’una societat avançada amb una àmplia varietat de serveis al seu abast.

Aquest és el camí encertat. Aquesta és i seguirà sent la nostra acció de govern, la nostra línia de treball al servei de les
persones, al servei de Riudoms. Seguirem posant totxos i ciment renovant els carrers del nucli antic, construint les
noves vivendes de protecció oficial, construint el nou casal, construint la nova piscina coberta, construint la segona llar
d’infants i fent possible la construcció d’una altra escola de primària, preparant la construcció d’un segon institut,
seguirem promovent activitats de millora ambiental, no solament formatives i conscienciadores, també acompanyades
d’importants inversions econòmiques en totxo i ciment.

Continuarem fent les inversions necessàries per completar aquelles que han fet possible la transformació de Riudoms
en la prometedora realitat de futur que avui ja tothom veu i ho farem sempre AL SERVEI DE LES PERSONES.

Josep M. Vallès Jové, Alcalde

Un cop tancada la col·lecció de postals de l’any 2006, que donaven forma als programes de les festes de tot
l’any, amb la Festa Major de Sant Sebastià-IX Trobada de sacaires, s’enceta una nova col·lecció amb un nou
format: una mida més gran i un disseny del text més esponjat. A l’igual que l’any passat, s’editaran 12 postals,
adjuntant-se l’estoig amb la última postal (desembre de 2007).

El motiu de cadascuna d’elles continuarà essent una fotografia amb valor històric de la festa a la que fa
referència el programa que conté, acompanyades de referències escrites relatives a aquesta festa en aquelles
en les que l’espai disponible ho permeti, per tal de donar a conéixer així els seus orígens i el seu arrelament al
poble, al llarg dels anys.

Tothom a qui li manqui alguna postal per a completar la seva col·lecció del 2006, així com l’estoig que la conté,
pot passar a recollir-les, gratuïtament, per la Biblioteca «Antoni Gaudí» fins que se n’esgotin les existències.

Des d’aquestes línies es vol agrair molt especialment la tasca duta a terme pel Sr. Emili Bertran Muntané pel
que fa a la seva col·laboració en la cerca de les fotografies que han estat motiu de moltes de les postals del
2006, agraïment que es vol fer extensiu també a totes les persones que han cedit generosament les seves
fotografies particulars amb l’objectiu de contribuir a fer difusió gràfica dels ancestres festius populars de Riudoms
a través dels programes-postals editats per la Regidoria de Festes de l’Ajuntament de Riudoms.

Nova col·lecció de postals-

programa de festes 2007
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Millores a l’Ermita de Sant Antoni
Darrerament ha augmentat el nombre de
celebracions religioses (casaments, batejos,
etc) i actes culturals que es realitzen a l’ermita
de Sant Antoni. El col·lectiu de veïns que
dediquen part del seu temps lliure al
manteniment d’aquesta ermita, van sol·licitar
a l’Ajuntament que planifiques una actuació
per tal de dotar aquesta ermita d’un lavabo
per tal que tots els assistents als diferents
actes que s’hi porten a terme puguin disposar-
ne en cas de necessitat.

Així doncs, durant aquestes darreres
setmanes s’han portat a terme les obres
d’adequació (amb un cost d’execució de
10.000 euros)  d’una petita habitació lateral,
que fins ara s’utilitzava com a magatzem, i en
ella s’hi han col·locat uns serveis.

Les obres s’han fet de manera que es
respecte totalment la construcció original de
l’ermita i s’ha aprofitat per a reforçar part de
l’estructura d’aquesta petita habitació que
presentava algunes mancances significatives.

Jardiners japonesos avaluen
l’evolució dels Sakuras a Riudoms

Un grup de japonesos, experts en jardineria, encapçalats pel senyor Satoki Matsui, van visitar els sakuras donats a Riudoms per la nova Plaça de l’Arbre.
Els tècnics es van interessar per l’adaptació d’aquests arbres al clima local i per quina era l’evolució d’aquests després de les primeres esporgues.

Els grup va aprofitar l’ocasió per a visitar l’estat de les obres de la Plaça de l’Arbre i valorar el desenvolupament del projecte elaborat pel seu compatriota,
l’arquitecte japonès Hiroya Tanaka.

Tot i que encara manca algun petit detall, podem considerar que ja està acabada l’esporga dels arbres de Riudoms. Donada la varietat d’arbres existents, la
seva diferent ubicació dintre del municipi, i sobretot la transcendència que té la qualitat de l’esporta, aquesta la realitza la brigada municipal.

Són molts els criteris que cal tenir en compte a l’hora de realitzar l’esporga, però entre tots destaquen els següents:

Resposta de l’arbre a l’esporga: va en funció de l’espècie vegetal. Hi ha espècies, com ara els til·lers, freixes, lledoners o albers que responen
malament a l’esporga, i d’altres que només l’accepten cada tres o quatre anys.

Fragilitat de les branques: la seguretat a la via pública es veu condicionada per la fragilitat de les branques i la seva possible caiguda al carrer. És per
això que  hi ha espècies com els xops que incrementen els problemes de fragilitat de les branques quan se’ls esporga, i per tant cal reduir al màxim
l’esporga que se’ls hi fa.

Moment: En general l’esporga a l’hivern es fa a les espècies de fulla caduca, però també s’ha de tenir present l’esporga que s’ha de realitzar en
determinades espècies a la sortida d’hivern o a la primavera.

Estalvi de fulles caigudes: quan els arbres de fulla caduca deixen anar les fulles en arribar la tardor, augmenten el volum de feina per a mantenir els
carrers nets. És per això que s’aprofita el fet que hi ha algunes espècies que permeten fer l’esporga amb fulla, a l’inici de la tardor, estalviant així una
part important de feina d’escombrar. En general ho permeten els arbres vigorosos, com es ara el plàtan i la morera.

Sistema radicular: cal considerar que hi ha espècies que tenen arrels molt agressives contra la via pública, altres que tenen tendència a obstruir
conductes, etc. Regulant el creixement vegetatiu amb l’esporga es poden limitar aquests efectes.

Així doncs, tenint presents tots aquests conceptes, la brigada porta a terme l’esporga dels arbres del poble i assolir així els objectius que es defineixen en cada
cas. Per altra banda, cal dir que la casuística és molt elevada, ja què són moltes les espècies d’arbres i les seves ubicacions dins el poble de Riudoms.

L’esporga d’hivern
dels jardins i zones verdes

Els serveis, s’han instal·lat a la dreta de l’altar de l’ermita
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Actuacions a l’entorn del CAP
Ja fa més d’un any, es va realitzar una important actuació a l’accés del
Centre d’Assistència Primaria per tal de facilitar l’accés amb vehicles fins
a les mateixes portes del CAP i habilitar una zona d’aparcament per les
visites.

Ara s’ha finalitzat una segona actuació consistent en separar la zona
d’aparcament del personal amb una tanca de làmines d’acer verticals i de
disseny modern. Per altra banda, amb una tanca d’acer galvanitzat, s’ha
creat una petita zona de pati a cel obert per tal de ser utilitzat pels més
petits durant les visites que es realitzin a l’estiu.

Reformes en la instal·lació

elèctrica del jutjat de pau
L’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau de Riudoms, Les Borges,
Riudecols i Vinyols, es troba situada en les dependències municipals del
Raval de Sant Francesc. Én aquest edifici s’ha realitzat una actuació per
a reforçar la instal·lació elèctrica d’aquestes dependències que amb els
anys han guanyat activitat.

La instal·lació ha consistit en l’adequació del cablejat elèctric i preparar-
lo per suportar un sistema de bomba de calor, que està previst instal·la
en un futur. Per altra banda, s’ha realitzat la separació de la instal·lació
elèctrica de cadascuna de les plantes i la col·locació de nous endolls.

Un cop el proveïdor ens ha subministrat
el material, s’han instal·lat els llums en
la part de la Via Romana que toca amb
la plaça Arnau de Palomar.

Aquesta instal·lació facilita que aquesta
via també pugui ser utilitzada durant la
nit i dóna per finalitzats els treballs
d’urbanització d’aquest espai.

La Via Romana és nova obertura i arriba
fins a la Residència tot passant per so-
bre de les restes romanes de La Mola.

Il·luminació de la Via Romana

S’ha pavimentat el Camí de Botarell

Entrada al camí de Botarell des de la carretera de Montbrió

Les obres les ha dut a terme la Brigada Municipal durant el mes de gener,
tot i que durant el 2006 van tenir lloc les converses i tots els tràmits
necessaris, per tal que els propietaris de les finques veïnes i usuàries del
camí de Botarell i l’Ajuntament de Riudoms, arribessin a l’acord pel
finançament de les obres de pavimentació amb formigó del Camí de Botarell,
des de la Carretera de Montbrió fins la Riera d’Alforja.

Un altre camí públic arreglat, que millora i augmenta la xarxa de
comunicacions per l’interior del nostre terme i els accessos a les finques
beneficiàries. Un altre cas en que la col·laboració i implicació dels veïns ha
estat bàsica per a portar a bon port aquesta obra.

El Departament d’Agricultura ens ha
demanat que fem arribar aquesta
informació a tothom que pugui interessar-
li.

El Morrut de les palmeres, coleòpter de
recent introducció, produeix danys de
molta importància i pot arribar a provo-
car la mort de les palmeres. S’han trobat
palmeres afectades en diverses localitats
catalanes i a Riudoms ja s’han hagut
d’arrencar i destruir 9 palmeres, principalment de palmera canària (Phoenix

canariensis).

L’escarabat té preferència a entrar per les ferides, com les d’esporga. Es
recomana no fer podes o realitzar-les a l’hivern, quan la difusió de la

plaga és menys activa. Els tractaments
insecticides cal dirigir-los a l’ull de la pal-
mera. Consulteu els vostres jardiners de
confiança, ja que estan informats de les
novetats i dels sistemes de lluita contra
aquesta perillosa plaga.

Si es detecta aquesta plaga, cal avisar
urgentment als SSTT d’Agricultura: 977 25
04 21 o 977 25 04 20. Podeu trobar més
informació a www.ruralcat.net

El morrut de les palmeres

Una palmera de Canàries
morta pel morrut

Larva i adult del morrut

L’accés i l’aparcament al CAP són més còmodes

Els llums ja estan instal·lats

Renovació de les Cambres Agràries Catalanes
Les Cambres Agràries són uns organismes de consulta i una de les seves funcions és mesurar la
representativitat de les organitzacions professionals agràries. Les eleccions s’organitzen cada 4 anys i
s’elegeixen 25 membres  per cada cambra agrària. A Catalunya hi ha un total de 4 cambres, una per cada
demarcació.

Els sindicats agraris estan preparant-se per a les eleccions a Cambres Agràries del proper diumenge 25
de febrer. Es mesurarà la força de les diferents organitzacions agràries que dia a dia treballen per al sector
defensant-ne els interessos davant de l’Administració.

A Riudoms, les 149 persones inscrites al cens agrari, podreu exercir el vostre dret de vot a l’antiga seu de
la Càmara Agrària, al Raval de Sant Francesc, 21, des de les 9 del matí, fins les 8 del vespre.
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FESTA MAJOR D’HIVERN
Al bell mig d’un dels hiverns més suaus dels últims anys, la Festa Major de
Sant Sebastià ha desplegat el seu programa d’actes, coincidint un any
més amb la Trobada de Sacaires, enguany ja per novè cop.

Els actes de la Festa Major d’hivern es van encetar el divendres 19, amb
l’actuació de Josep Guardiola al pavelló d’esports municipal, amb el recital
anomenat «Mig segle de cançons», amb el que va fer un repàs en clau
sentimental de les seves cançons més conegudes, amb un format
d’espectacle molt íntim i sempre en continu contacte amb el públic. El
veterà artista va fer gala d’un bon estat de forma a l’oferir tot l’espectacle

amb la veu en directe, fet que va agraïr el nombrós públic present que es
va entregar per complet, tot demanant sentir les seves cançons preferides.
Després de quasi una hora i mitja d’espectacle, Josep Guardiola va atendre
personalment a totes les persones que el van voler saludar i obtenir un
autògraf, alhora que recordàven, molt d’ells, la seva altra inoblidable
actuació a Riudoms, el 1959.

L’endemà dissabte, a la tarda i a la Plaça de l’Església, el grup d’animació
Animàtic Duo va distreure als més petits que es van concentrar davant de
l’escenari per cantar i ballar al ritme de les cançons i jocs que el grup
proposava.

Sense moure’s de la plaça, a les set del vespre, va arrencar la cercavila
musical, amb la intenció d’escampar per tot el centre de la vila el so dels
sacs de gemecs i fer saber a tothom que era Festa Major. La cercavila va
comptar amb la presència del gegant Gaudí i dels capgrossos de Riudoms.
La cercavila va finalitzar a la Plaça de l’Om amb una actuació conjunta de
tots els grups de sacaires i el ball del gegant i els capgrossos.

A continuació, a la Capella de Verge Maria, va tenir lloc el concert inaugural
de la IX Trobada de Sacaires, concert que va tenir a les cornamuses com
a instrument protagonista.

L’endemà, a migdia, després de la missa en honor del copatró de Riudoms,
es va dur a terme pels carrers del centre del poble la processó amb la
imatge de Sant Sebastià, precedida pels grups de sacaires participants a
la trobada.

A les sis de la tarda va ser a l’ermita de Sant Antoni on van sonar novament
els sacs de gemecs, per cloure la trobada en clau musical. Va ser en
aquest espai on el coorganitzador de la trobada, en Jordi Aixalà, va fer
balanç del que havia estat la trobada d’enguany i, alhora, va emplaçar a
tots els presents a celebrar de forma ben lluïda la trobada de sacaires
número deu, que s’esdevindrà el proper any en el marc de la festa major
d’hivern de Riudoms.

I a les vuit del vespre, al pavelló d’esports, va tancar el conjunt d’actes el
ball de festa major a càrrec de l’Orquestra Sundra, traslladat del dissabte
al diumenge per motius tècnics aliens a l’organització. Amb tot, el Pavelló
Municipal es va omplir per acomiadar ballant la Festa Major de Sant
Sebastià.

La cercavila pels carrers de la vila

La processó sortint de la plaça

Tradicional benedicció dels animals a Sant Antoni

Josep Guardiola fent participar al públic assistent

«Sant Sebastià, totes les va aviar, menys la Candelera, que li va al darrere»
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Enguany, la Caravana solidària de recollida d’aliments pels refugiats del
poble sahrauí, ha centrat els seus esforços en la recollida d’oli, sucre i
llenties. Les inundacions produïdes a la regió sahrauí van destruir els
habitatges d’unes 12.000 famílies i van malmetre una bona part dels
aliments dels campaments de Tindouf (Algèria), on es viu en unes
condicions extremes.

A Riudoms, es va convocar una jornada de recollida d’aliments a la Plaça
de l’Església, al matí del diumenge 14 de gener. Durant la campanya, també
es van recollir aliments a l’Ajuntament, al Col·legi i a l’Institut.

Podeu, encara, fer aportacions econòmiques per a la compra de vehicles
que traslladin els aliments i posterior ús als campaments. Aquestes
donacions es poden ingressar al compte de Caixa Manresa: 2041 0092
06 0040007200.

Cal agrair la col·laboració especial de Càrites de Riudoms, Grup de Dones
de Riudecanyes, Berta Mora, Associació de Dones la Bella Llar, CEIP Beat
Bonaventura, IES Joan Guinjoan, Associació de Jubilats i Pensionistes de
Riudoms, AMPA del CEIP Beat Bonaventura, Detalls Pujol, Ca La Borrassa,
Kasabona, CiU, PSC , ERC i Ajuntament de Riudoms.

Podeu trobar més
informació addicional a
l’Associació Catalana
d’Amics del Poble
Sahrauí, al telèfon 93
305 52 06 i al e-
mail:acaps@acaps.cat.

Moltes gràcies per la
vostra col·laboració!

13a Caravana Catalana d’Ajut

Humanitari per al poble Sahrauí

Presentació del llibre «Onomàstica de

Riudoms» d’Eugeni Perea Simón

Les activitats previstes en materia de Salut Escolar per aquest any són:

L’Examen de Salut a tots els alumnes de quatre anys (P4) o de més
edat que accedeixin al centre docent per primera vegada.

L’administració de vacunes: Antihepatitis A+B, als alumnes matriculats
a 6è. Td, als alumnes matriculats a 2n d’ ESO (14 anys) i l’Antivaricel·la,
als alumnes matriculats a 6è (12 anys) que no hagin passat la malaltia
ni hagin estat vacunats prèviament.

Activitats previstes en matèria de

Salut Escolar

L’ Ajuntament de Riudoms conjuntament amb el Pla d’ Acollida de Ciutadania
i Immigració del Baix Camp han posat en marxa un Pla d’ Acollida Municipal,
per a totes aquelles persones que han decidit venir a viure a Riudoms.

En les Sessions d’acollida s’explica als assistents tot allò que es creu
necessari i bàsic pel nou veí o veïna: educació, salut, serveis socials,
empadronament i altres com la recollida selectiva de deixalles.

Sessió d’Acollida Municipal

Ens plau poder-vos fer arribar les dades de les vostres donacions de roba
usada, durant l’any 2006, als 3 contenidors de Riudoms. Aquests residus
tèxtils són tractats pels membres de la Fundació Humana i els beneficis
obtinguts serveixen per desenvolupar projectes de solidaritat, a Europa,
Amèrica i Àfrica. S’han recollit al contenidor de l’Av. Catalunya 2370kg, al
de l’Av. de Reus 3429kg i al de l’Av. Francesc Macià 3635kg de roba.
Podeu trobar més informació a www.humana-spain.org.

Roba recollida per la Fundació Humana

Emmarcades en la celebració del 25è aniversari de l’Escola de Música de
Riudoms, a finals de gener, han tingut lloc les audicions internes de l’Escola
Municipal de Música.

A finals de febrer, tindrà lloc la sortida a Hamburg (Alemanya) en que parti-
ciparan l’Orquestra i la Coral de l’Escola.

La Setmana Cultural, que tindrà lloc del 5 al 9 de març, serà un altre punt
de trobada musical entre l’alumnat i els actes que s’han preparat, als que
us animem a participar-hi.

Per altra banda, en la recent cerimònia de lliurament dels premis Goya, va
ser premiada, com a Millor documental, l’obra «Cineastes en acció», en
que destaca que la música és de Xavier Oró i de Pep Solórzano, el direc-
tor de la nostra Escola. L’enhorabona!

25 anys de l’Escola de Música

L’Institut d’Estudis Catalans ha editat «Onomàstica de Riudoms», obra de
l’Eugeni Perea Simón. L’acte de presentació del llibre, que es féu el
diumenge 28 de gener, va omplir la Sala d’Actes de la Casa de Cultura. Es
tracta d’un extens i documentat treball, de més 450 planes, que comple-
menten la «Toponímia de Riudoms», publicada l’any 1978.

L’Eugeni Perea, autor, entre altres molts temes, d’obres dedicades a re-
cordar la memòria col·lectiva i cultural catalana, va estar acompanyat en
aquesta presentació pel Sr. Ramon Amigó, impulsor dels treballs de
toponímia i onomàstica al Camp de Tarragona, pel Sr. Josep Morán, direc-
tor de l’Oficina Onomàstics de l’IEC, pel Sr. Joan F. Mestre, president del
CERAP i pel Sr. Josep M. Cruset, regidor de Cultura de Riudoms.

Podeu adquirir aquest nou volum a la seu del CERAP, Av. Pau Casals, 84
i a les oficines de l’Ajuntament de Riudoms.

Riudoms, és el protagonista de l’«Onomàstica»

Vam donar 1.435Kg d’oli, sucre i llenties

Els components del CP La Masia de Riudoms

A falta de 3 jornades per acabar la lliga, l’equip de 2ª divisió CP La Masia de
Riudoms va aconseguir l’ascens a 1ª divisió, sense perdre cap partit de la lliga.

I a falta de 2 jornades, l’equip de 3a categoria va aconseguir també l’ascens
matemàtic a 2a categoria.

És per això que l’any que ve el CP La Masia de Riudoms tindrà un equip a 1a
categoria, un a 2a categoria i l’objectiu de l’entitat es crear un altre equip a
3a categoria i obtenir l’ascens a primera catalana.

El CP La Masia de Riudoms

aconsegueix l’ascens de categoria
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GRUP MUNICIPAL DE CIU                     GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM

 GRUP MUNICIPAL DEL PSC GRUP MUNICIPAL PPC

ELS PACTES DEL BIPARTIT
CIU-PP A RIUDOMS

LES PREOCUPACIONS SÓN
PRIORITÀRIES

PUNTUALITZACIONS A
L’ÚLTIM BUTLLETÍ

POLÍTIQUES DE FUTUR VERSUS
POLÍTIQUES ESQUIFIDES

El regidors de l’oposició intenten
justificar el seu no al Casal
Municipal dient, entre altres
coses, que el troben massa gran.

Fa uns anys, també trobaven
massa gran el nou institut, la
zona esportiva i el nou pavelló. De
fet, l’oposició sempre ho troba
tot massa gran.

És històrica i està ben
documentada a les actes dels
plens que els regidors de
l’oposició tenen una previsió
esquifida, quasi raquítica, a l’hora
de resoldre les necessitats dels
riudomencs. En aquella època el
cap de llista d’ERC era el mateix
que ara i el cap de llista del PSC
era l’actual número tres.

Ells van aprovar fer un institut en
un solar de 3.100 m2. i amb uns
2.000 m2 edificats on no hi
haurien cabut ni els alumnes de
Riudoms.

Ells també van aprovar l’adquisició
d’una finca de 4.000 m2 per
construir-hi un pavelló.

Afortunadament un canvi de govern
va impedir la construcció d’aquelles
miniatures i nosaltres vam donar
solucions molt més generoses i amb
més visió de futur. Vàrem canviar el
projecte d’institut i vàrem comprar un
solar d’11.154 m2 en el qual es va
construir una obra de quasi 6.000 m2
edificats, tal com avui el coneixem i,
pel que fa a la zona esportiva, vàrem
comprar més de 60.000 m2 de
terrenys, i allí vàrem construir el
magnífic pavelló que ara disfrutem i,
més tard els dos camps de futbol i,
ben aviat, la nova piscina coberta.

Són diferències abismals entre les
concepcions d’un poble modern i
ben equipat i una idea carrinclona i
de curta volada.

Riudoms no vol polítiques
esquifides ni els polítics que les
propugnen.

Riudoms necessita un Casal
Municipal amb més aforament
que l’anterior i més polivalent. És
justament el Casal que nosaltres
defensem i el Casal que nosaltres
farem.

Els darrers mesos s’ha incrementat
l’activitat delictiva a Riudoms, i
aquesta és, de fa mesos, una
preocupació constant i creixent al
municipi. Des del moment que
l’alcalde va suprimir el Cos de
Policia Local, Esquerra n’ha
reclamat permanentment la
reinstauració per millorar la
seguretat de tota la població.
L’Ajuntament té l’obligació de
vetllar pel benestar del seu
poble, i per això ha d’esmerçar
tots els recursos i esforços en
buscar-hi solucions.

La sensació d’inseguretat és avui la
primera preocupació dels
riudomencs. El poble ha crescut
molt des de 2002 i encara creixerà
més, però ni CiU ni PP volen, ni tant
sols, augmentar la plantilla del cos
de vigilants actual. Mentrestant
l’equip de govern ha incrementat en
els darrers anys la plantilla de
treballadors de l’Ajuntament sense
manies (amb «fitxatges» a mida,
compren grues que no patrullen, fan
concerts com el de la Mònica Green

(més de 9.000 ˛ de despesa) on
falten el respecte a més de 150
persones que van comprar
l’entrada, quan n’havien regalat
280 invitacions. Mentre tot això
pasa, en qüestió de personal CiU
i PP no volen gastar diners en
seguretat.

La plantilla actual de Vigilants és
de 9 persones, amb la
incorporació de 2 vigilants més
es permetria que hi hagués
simultàniament 2 patrulles al
carrer, tant les tardes com els
vespres. La realitat del nostre
poble reclama que el govern actuï
en prioritats més coherents amb
les preocupacions dels ciutadans.
El ciutadà de Riudoms no està
segur i sol.licita dels seus gestors
una inversió més elevada en
seguretat. Voleu dir que CiU i PP
són els més adients per
gestionar els recursos públics
si no fan cas de la gent?

Si fins ara els partits de l’Equip de
Govern utilitzaven el butlletí per
informar de l’actuació del Govern
Municipal, el PPC, trencarà aquesta
dinàmica, i sense que serveixi de
precedent, emprarem aquest espai
per fer uns comentaris sobre els
escrits del PSC-PSOE i ERC
publicats en el darrer butlletí.
Amb una insistència digna de millor
causa, el PSC-PSOE, es reitera per
enèsima vegada en les crítiques a
l’actuació municipal vers el Casal
Municipal. Potser haurien de
reconèixer que és un episodi
superat, que el PPC hi va donar
suport i que finalment el poble de
Riudoms tindrà un Casal Municipal
que realment necessita.
D’altra banda tenim ERC, on
demana, «prioritzar en necessitats
reals», concretament en seguretat.
De tots és coneguda la nostra
posició en temes de seguretat i
ordre públic, però el que no farem
pas és intentar traspassar als
municipis les responsabilitats i
càrregues econòmiques que

corresponen a altres
administracions. Què vol ERC?
Que els riudomencs ens
paguem la nostra pròpia
seguretat per amagar la mala
gestió del tripartit en aquest
apartat? Que paguem per partida
doble el que ja va inclòs en els
impostos? Quan de temps més
haurem d’esperar per a que
arribin els mossos d’esquadra a
les nostres comarques?
Aquestes són les qüestions que
hauria de respondre ERC. A
banda d’aquestes preguntes
sense resposta, hauríem de
considerar una autèntica novetat
que ERC prioritzes la seguretat,
doncs de tots és sabuda quina
ha estat fins ara la seva escala
de prioritats, una escala que
segueix sent la mateixa i que això
de la seguretat no es més que
una excusa agafada al vent en
línia amb el seu perpetu
oportunisme, que es l’única
constant política que han exhibit
fins ara.

Fa ja molt de temps que des del
PSC venim denunciant la inope-
rància i el desgovern que suposa
l’entesa CIU-PP a Riudoms. El
grup de CIU quan va tenir la
responsabilitat de formar govern,
després de les últimes eleccions
municipals, va poder disposar del
suport dels partits que ara formem
l’oposició muni-cipal (PSC i ERC),
però van preferir el que ells creien
que seria la solució més fàcil,
governar amb l’únic regidor del PP.
I així els hi ha anat! Han passat mitja
legislatura menyspreant al seu soci
de govern (PP) i l’altra mitja
apagant els focs que aquest soci
els provocava, o que ells mateixos
creaven del no res, recordeu el
famós polígon d’El Freixe.
Mentrestant, el poble patint els
efectes del desgovern i la paràlisi
que aquest pacte ha portat. Ni en
els temes realment importants pel
poble han buscat el consens de la
resta de forces de l’Ajuntament, tot i
que des de sempre hem demanat
aquesta col·laboració.

Però, que no pateixi la gent de
Riudoms! que tot i que en quatre anys
pràcticament no s’ha fet res, ara que
queden pocs mesos per a les
eleccions s’activarà tota la maquinària
i de cop i volta apareixeran inau-
guracions, col·locacions de primeres
pedres, projectes de reforma del nucli
antic (que porten desapareguts tota la
legislatura), etc., i és que tot es poc
per promocionar al nou candidat de
CIU, que va començar la legislatura
com a portaveu del seu grup i que va
desaparèixer del mapa en els
moments més conflictius, deixant que
fos llavors l’Alcalde el que s’anés
desgastant, ja que no havia de repetir
com a cap de llista, i tornant a reapa-
rèixer a final de legislatura per lluir als
actes de festa i xerinol·la. Però no
oblidem que tot i que la dinàmica al
poble ha sigut la de carregar les culpes
de tots els despropòsits del Govern de
CIU i PP a sobre de l’Alcalde, el cert
és que són 7 els regidors que
compartien i no discutien mai aquestes
decisions, els 6 de CIU i l’1 del PP,
inclòs l’immaculat candidat de CIU a
les pròximes eleccions.
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15 de febrer (Dijous Gras)

15.15h BERENADA – CEIP Beat Bonaventura

Tal i com es feia «antes», el dijous gras és el dia d’anar a fer la berenada.
Els nois i noies del CEIP Beat Bonaventura reviuran aquest costum a
base de xocolata desfeta i llesca de pa de quilo, amenitzat tot plegat
amb la música i la gresca del grup d’animació Els Picarols.

19.30h RESSOPÓ – Plaça de l’Om

Després de la berenada ve el ressopó! Perquè ho tingueu fàcil i no
tingueu excusa per acumular calories de cara a la Quaresma que
s’apropa, us portem el ressopó fins a la Plaça de l’Om, a base de la
tradicional botifarra d’ou, coca de llardons i coca d’ou. I de gratis! Però
no patiu, que no us en fareu cap fart… Però tot això no seria el mateix si
no estés regat per la refrescant i afrodisíaca beguda del Carnaval de
Riudoms, creada i batejada durant el Carnaval de l’any 1988 pel GRUP

DE JOVES i recuperada enguany pel gaudi de tothom: l’AIGUA DE FOC!
I pels més menuts, estrenem l’AIGUA D’ESPURNES!

 20h ARRIBADA DE SM EL REI CARNESTOLTES – Plaça de l’Om

Irrespectuosa arribada de SM el Rei Carnestoltes II (3a generació) a
Riudoms en el seu vehícle oficial, per instaurar-hi el Regne de la
Disbauxa, que serà rebut per part del Consistori Postís. Aquí teniu el
primer decret de sa majestat: l’Ajuntament es trasllada d’edifici! És
l’AJUNTAMENT DE LA GRESCA! Amb aquest motiu, doncs, sa majestat
convoca a tothom per dir-los-en quatre de ben dites des del balcó del
nou Ajuntament, pregó en mà. En acabar, s’aviarà «lu petardu», que
des d’enguany tindrà la funció d’obrir la festa. Compteu que s’ha d’assistir
a l’acte ben estrafolari!

I qui la vulgui ballar, que sàpiga que s’hi farà el ball del moc (moc de
petits i moc de grans)… Encetarà el ball SM el Rei Carnestoltes junt
amb la Virreina Marrana.

18 de febrer (Diumenge de Carnaval)

18h ANIMACIÓ MUSICAL I CONCURS DE DISFRESSES – Pavelló
d’Esports Municipal

Animació musical carnavalesca i descarada, al final de la qual es durà
a terme el concurs de disfresses que any rera any fa córrer bobines
de fil com si anessin regalades… Seria bo que consultessiu les bases
del concurs a l’Ajuntament, a la Biblioteca o al web de Riudoms. Per a
participar al concurs, a l’entrada del recinte podreu inscriure-us i

PROGRAMA CARNAVAL 2007

aconseguir el vostre número de participació. Entrades: (fins a 12
anys) 1 euro / (a partir de 13 anys) 2 euros Inclou el Ball de Casats.

20.30h BALL DE CASATS – Pavelló d’Esports Municipal

A càrrec del Duo Màgic. Tota la vida ha estat el ball de casats, i
tota la vida ho serà. Ara bé, els solters i les solteres també hi podran
entrar… Si hi veniu disfressats, millor que millor! Preu únic (a partir
de 13 anys): 2 euros

20 de febrer (Dimarts de Dol)

18h CAPELLA ROENT – Casa de Cultura «Antoni Gaudí i Cornet»

Durant la tarda, fins a les 20h, vetlla a la Casa de Cultura, on hi
haurà instal·lada la capella ardent de SM El Rei Carnestoltes, de
cos present, mort després dels farts i dels excessos de tot tipus,
per tal de que tothom que vulgui donar-li l’últim adéu, ho pugui fer.
Es prega comprensió si sa majestat no correspon tornant la visi-
ta…

20.30h SOL·LEMNE RUA MORTUÒRIA – Casa de Cultura – Cen-
tre de la vila - Plaça de l’Església

Irreverentíssima Rua Mortuòria del Rei Carnestoltes, amb la Co-
mitiva Fúnebre presidida pel seu planter de vídues desconsolades,
que somiquejaran pel mig del poble al compàs de la Cobla La

Lapidària... Tothom hi pot acompanyar amb el seu sentiment,
afegint-s’hi amb el vel o la mantellina negra. I ja se sap, un dia per
a cadascú..., i un o altre enterrarà el darrer!

21h LECTURA DEL TESTAMENT I CREMA – Plaça de l’Església

Cap de dol a peu de difunt: els més propers a sa majestat agrairan
tota mostra de dolor, ja sigui certa o fingida. Tot seguit, lectura de
les últimes voluntats de sa majestat per part de la Virreina Marra-
na vídua, i en acabar…foc a la barraca! Per alleugerir el dol, se
serviran novament les begudes del Carnaval de Riudoms entre
tots els presents, i una relíquia del Rei Carnestoltes per a tota la
jovenalla. I mentre flames hi hagi, ballaruca per a tothom! I què hi
farem, trieu:

«homo, quia pulvis es et in pulverem reverteris» o «ves-te’n Anton,

que qui es queda ja es compon».

Ara ja només queda penitència, dejuni i abstinència per davant…
Bacallà, fesols i anar a «serrar la vella»… Bona Quaresma!

Els Calçots o els Ceballots, com en diem a Riudoms, aconseguiran reunir als masos del nostre
terme, colles i colles de comensals, que durant unes hores, perdrem la vergonya i ens atiparem
d’aquest producte tant saborós.

Per a fer una bona ceballotada o calçotada, ens calen, sobretot, uns bons calçots. A Riudoms en
podem trobar de primera qualitat, produïts pels nostres pagesos i venuts a les nostres botigues.
Mireu d’aconseguir-los, al poble i segur que us sortiran ben bons! Acompanyeu-los d’una bona
salsa, amb avellanes i oli d’oliva de Riudoms. Aprofitant les brases, courem unes carxofes, uns
tomacons i un bon tall de carn o llangonissa. També de Riudoms, és clar.

Només cal recordar que al llarg dels anys, alguns pagesos i pageses de Riudoms, han estat premiats
al Concurs de Cultivadors de Calçots de Valls. Enguany, el Jaume Papió Mestre ha guanyat el
premi a «la mota amb més calçots», amb un total de 19 calçots uniformes.

Bon profit i bona calçotada!

Fem la Calçotada!


